
ANGELUS  
Niedziela 25. 3. 2018 r. 

Gazetka Parafii św. Michała w  Cieklinie  nr 113 

Michael- „Któ ż  jak Bó g”  

OGŁOSZENIA NIEDZIELA PALMOWA 
 Dzisiaj – NIEDZIELA PALMOWA czyli Męki Pańskiej, rozpoczynająca Wielki Tydzień i przypominająca me-

sjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm  na Mszach Św. dopołudniowych. Łączymy się modlitew-

nie z młodymi, którzy gromadzą się dziś na Światowym Dniu Młodzieży w Jaśle. Po Mszy popołudniowej spotkanie 

pielgrzymów do Włoch. Od jutra w związku ze zmianą czasu Msze Święte o godz. 18.00. 

 WIELKI CZWARTEK – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej  rozpocznie się  o godz.19:00. /Dobrynia godz. 17:00/ 

Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja do 22:00. Po Mszy Św. będzie 

błog. chlebków, które będzie można zabrać na stół wielkanocny. Dobrowolne ofiary do puszek z tego tytułu, będą 

przeznaczone na potrzeby Caritas w naszej parafii. 

 WIELKI PIĄTEK - Adoracja Najświętszego Sakramentu od 8:00 – 18:30. O 18:30 — Droga Krzyżowa. 

Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19:00. /W Dobryni o 18:00/. Za uczestnictwo w adoracji Krzyża  i ucałowanie go 

podczas uroczystych obrzędów można zyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii – przeniesienie Najświętszego 

Sakramentu do Grobu Pańskiego, śpiew gorzkich żali i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.23:00. W 

Wielki Piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa i post ścisły. Zachęcam wiernych, aby zachowali 

wstrzemięźliwość także w Wielką Sobotę aż do rozpoczęcia liturgii Wigilii Paschalnej. Ofiary składane w czasie 

adoracji Krzyża są przeznaczone na „Boży Grób” w Ziemi Świętej. Prosimy druhów z OSP i Kosynierów o podję-

cie warty przy Bożym Grobie. 

 WIELKA SOBOTA  – adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 8:00. Błogosławieństwo pokarmów na stół wiel-

kanocny w kościele o godz.  8:30,    11:00  i  12:00.  O godz. 9:00 – Radość i Duląbka. Godz. 9:20 – Dzielec i Józe-

fów. Godz. 9:45 – Wałaskie i Dobrynia. Po każdym poświeceniu, będzie możliwość zabrania wody święconej.      

Wigilię Paschalną – stanowiącą apogeum Świętego Triduum Paschalnego – rozpoczniemy w Wielką Sobotę wie-

czorem o godz. 19.00./Dobrynia również godz.19:00 i tam procesja rezurekcyjna/ Poprzedzi ją  poświęcenie ognia 

i paschału. Tego dnia przychodzimy do kościoła ze świecami. Odnowimy też przyrzeczenia chrzcielne. 

WIELKANOC - Procesja rezurekcyjna – przed pierwszą Mszą Świętą w dzień Zmartwychwstania Pańskiego o 

godz. 6:00. Proszę o zabranie feretronów: Św. Michała biorą strażacy,  Św. Józefa - róża Św. Józefa,  MB Fatim-

ską - róża MB Fatimskiej, MB Niepokalaną  - róża MB Częstochowskiej  i Św. Jana Pawła II, MB tzw. Mniejszą - 

KSM , Dzieciątko Jezus - LSO, MB różańcową - róża bł. Karoliny i Św. Antoniego - róża św. Rity.  

 Serdeczne Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i złożoną ofiarę. Sprzątanie świąteczne wzmocniona grupa/10 

osób/w  sobotę o godz. 13:00  - cd. mieszkańców Cieklina. Dziękujemy pięknie w imieniu parafian, także tych spo-

czywających na cmentarzu za prace porządkowe na cmentarzu mieszkańcom Woli Cieklińskiej. Było tylko10 osób. 

Ci, którzy nie byli dotychczas, proszeni są, by w najbliższych dniach do Wielkanocy zabrali z cmentarza 1 worek 

śmieci. Wszyscy, którzy będą robić porządki na grobach proszeni są również, by śmieci zabierać ze sobą.  

 W środę od godz. 10:00 udamy się do chorych. Prosimy zgłaszać w zakrystii. Nie trzeba zgłaszać chorych do 

których udajemy się w I soboty. W środę o godz. 17:00 spotkanie LSO. W czwartek o godz. 8:00 wyjazd LSO, KSM 

i Scholi do katedry. Z czwartku na piątek o godz.2.00 wyjazd spod Klasztoru w Dębowcu na Misterium Męki Pań-

skiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy w zakrystii lub u pani Zofii Biernackiej. W Wielkanoc i Poniedziałek 

Wielkanocny nie będzie Mszy Św. popołudniowej. W Poniedziałek Wielkanocny przy kościele po każdej Mszy św. 

będzie kwesta na renowacje zabytkowych nagrobków cmentarza. Kwestować będą wspólnie kosynierzy i strażacy. 

Również w Poniedziałek Wielkanocny po sumie udamy się procesyjnie na cmentarz, by modlić się za zmarłych.  

 Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności śp. Maria Sroka. Polecamy ją Bożemu Miłosierdziu. 



INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek 

18.00 †Czesława , Józef i Zbigniew Maksym 

†Joanna Więcek / rocz./ 

†Stanisława / rocz./, Jan i Józef Żychowski  

Wtorek 

7.00 †Czesława Żychowska od chrześniaka Stanisława 

Świątek żoną 

18 00 †Stanisława Wyżkiewicz / 1 rocz./ 

†Franciszek Świątek, Maria i Tekla 

Środa 

18.00 †Aleksy Świątek / 3 rocz./ 

Dziękczynna z okazji 78 urodzin z prośbą o dalsze zdro-

wie i błog. Boże 

†Józefa Maczuga od sąsiadów Anny Zabrockiej 

Czwartek 

19.00 †Władysław Piczak 

†Emilia Budziak od Marii i Sylwestra Ślusarz 

†Bogumił Żychowski od Ryszarda i Marii Żychowskiej  

Sobota 

19.00 †Adam Czechowicz 

†Jan Czyrkiewicz / 5 rocz./ 

†Jan Wyżkiewicz greg. 30 zakończenie /poza parafią/  

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

6. 00 †Halina Ślusarczyk od siostry 

†Józef Jodłowski od pracowników DPS – Folusz 

8.30 †Zofia Mikołajczyk, Eugeniusz, Czesława i Helena 

Janiak  

11.00 †Za parafian 

†Józef Wyżkiewicz / 1 rocz./ od żony z dziećmi  

Poniedziałek Wielkanocny 

7.00 †Alfreda, Emil Świątek  

8.30 †Maciej Poliwka i zmarli z rodziny 

†Emil Świątek / rocz./ 

11.00 †Józef  Wyżkiewicz od brata z rodziną 

†Bronisława i Kazimierz Więcek / rocz. ich śmierci /  

Ks. Piotr Gnat w Rzeszowie od 1 marca odprawia Msze Św. 

greg. od uczest. pogrzebu za śp. Jana Wyżkiewicz. 

O. Jan Filipek od 16 marca w Częstochowie odprawia Msze 

Św. greg. za śp. Ludwinę Korczykowską 

O. Adam Kotula w Gdańsku od 1 kwietnia rozpocznie Msze 

Św. greg za śp. Leokadię Czechowicz od uczst. pogrzebu. 

Ks. Andrzej od 1 kwietnia w Irlandii rozpocznie Msze 

Św. greg. za Śp. Marię Sroka 

DOBRYNIA  
Poniedziałek 17.00 †Maria Sroka  

Wtorek 8.00 †Maria Sroka  

Czwartek 17 00 Za kapłanów, którzy sprawowali w tej 

Świątyni Najświętszą Ofiarę, o błog. dla żyjących i 

pokój wieczny dla zmarłych – od mieszk. Dobryni 

†Joanna Biernacka od Anny Sroka z rodziną 

Sobota 19.00 †Ludwina Korczykowska greg. 30 / zakoń-

czenie/ 

Niedziela  9.45 Dziękczynna od Marii z prośbą o Boże 

błog. dla rodziny  

Poniedziałek 9.45 †Feliks, Albina, Bronisława  

Parafia Św. Michała Archanioła, Cieklin 327, 38– 222 Dębowiec, tel. 13 479 18 00, www. parafiacieklin.pl  

facebook – Parafia Cieklin.  

Zapraszamy do współpracy w tworzeniu gazetki parafialnej.  Artykuły, ciekawe opisy itp. można przysyłać na:  
parafiacieklin@gmail.com 

SŁOWO ŻYCIA 

„Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze 
Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie 
do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znaj-
dziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosia-
dał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, 
dlaczego to robicie, powiedzcie: „Pan go potrzebuje i zaraz odeśle 
je tu z powrotem”». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z 
zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam py-
tali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?» Oni zaś odpo-
wiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili 
więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na 
nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte 
na polach. Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wo-
łali: «Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pań-
skie. Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nad-
chodzi. Hosanna na wysokościach!”      Mk 11, 1-10. 

Przed nami wyjątkowy czas - Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zro-
zumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać 
nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia 
poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmier-
ci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas. 
Wiele rodzin przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich treść. W 
Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy - jest to jeden z koszmar-
niejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brak czasu i 
sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. 
Nie pozwólmy, by tak stało się w naszych rodzinach. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szcze-
gólnie bogatymi w obchody liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa 
skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić i zbli-
żyć nas do Chrystusa. Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygo-
dnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę rzeczywi-
ście odnowić nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić się do Boga.  


